
Bruksanvisning med reservdelslista
Vento®

Kontrollpanel: LAS PSM
Programvara: från version 8.08
Version: Februari 2015

Serienummer: ..................................................
Programvaruversion: ..................................................

Översättning av orginal bruksanvisning

Importör: 

Filarevägen 8, 703 75 Örebro 
Tele: 019-603 60 60 
E-post: info@narlant.se 
www.narlant.se 



Rättsliga meddelanden

2 / 52 1.0 Vento®

Rättsliga meddelanden

LEHNER Agrar GmbH
Häuslesäcker 5-9
D-89198 Westerstetten, Tyskland
Tel.: (+49) 07348 95 96 0
Fax: (+49) 07348 95 96 40
www.lehner.eu
info@lehner.eu

Det är förbjudet att sprida och kopiera det här dokumentet, samt att utnyttja och vidarebefordra innehållet i det såvi-
da det inte uttryckligen tillåts. Överträdelse förpliktar till skadestånd. Alla rättigheter till registrering av patent, bruks-
mönster eller formgivning förbehålls.
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1 Det du behöver veta

1.1 Förord
Med Vento® har du köpt en högkvalitativ och innovativ produkt. Tack så mycket för ditt förtroende.
Tack vare en avancerad konstruktion, omsorgsfullt materialurval, de modernaste tillverkningsteknikerna och våra
medarbetares oerhört medvetna arbete uppfyller den här maskinen alla krav på lönsamhet, kvalitet, tillförlitlighet och
värdestabilitet.
Underhåll och rengöring enligt bruksanvisningen behåller säkerheten och värdet hos din Vento®.

1.2 Om den här bruksanvisningen
Den här bruksanvisningen är en viktig beståndsdel av så-/gödselspridaren och ska alltid finnas till hands. Bruksan-
visningen ska läsas, förstås och följas av alla som arbetar med så-/gödselspridaren.
Bruksanvisningen ska förvaras på ett omsorgsfullt sätt. Skulle så-/gödselspridaren säljas vidare ska köparen alltid få
med bruksanvisningen.

1.3 För din säkerhet
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan så-/gödselspridaren tas i bruk. Följ instruktionerna, samt varnings-
och säkerhetsanvisningarna. Förvara alltid bruksanvisningen nära till hands på arbetsplatsen.

• De olycksförebyggande föreskrifterna, säkerhets- och driftsbestämmelserna, samt miljöskyddsreglerna måste
följas.

• Följ de gällande standarderna och direktiven.

• Följ säkerhetsanvisningarna.

• Bär lämpliga arbets- och skyddskläder.

• Vi bär inget ansvar för skador på personer och fordon.

• Innan användning ska du kontrollera så att så-/gödselspridaren är säker och sitter fast ordentligt på dragfordo-
net.

• Uppvisar så-/gödselspridaren brister i säkerheten får den inte användas.

• Se till att säkerhetsbrister åtgärdas omedelbart.

• Körs fordonet på offentliga gator och vägar ska den gällande trafiklagstiftningen följas.

• Inga människor eller djur får befinna sig i så-/gödselspridarens arbetsområde.

• Behållaren får aldrig öppnas när så-/gödselspridaren är drift.

• Före service, avhjälpning, reparation, underhåll och rengöring ska så-/gödselspridarens anslutningskabel dras
ur.

• Följ säkerhetsanvisningarna för de använda gödselmedlen.

• Tillverkarens anvisningar för det använda växtskydds- eller. gödselmedlet måste följas.

• Efter avslutat arbete ska så-/gödselspridaren alltid tömmas helt på rester.

• Gödseltabeller och annan information om det använda gödselmedlet kan fås av respektive tillverkare.

• Fa. LEHNER Agrar GmbH avsäger sig allt ansvar vad gäller förvaring och användning av strömedel (utsäde
och gödselmedel).

1.4 Anvisningar

Varningsanvisningar
Varningsanvisningarna i den här bruksanvisningen kännetecknas enligt följande:
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Fara!
Varning för omedelbar hotande fara.
Om anvisningen inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Varning!
Varning för möjlig fara.
Kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

Se upp!
Varning för möjliga farliga situationer.
Kan leda till lindrigare personskador resp. skador på egendom.

Upplysning
Upplysningarna i den här bruksanvisningen utmärks enligt följande:

Anvisning
För användaranvisningar och annan användbar information.

1.5 Avsedd användning
- Vento® får endast användas för spridning av utsäde och gödsel i granulatform.
Utsädet och gödselmedlet måste vara lättrinnande och kunna doseras rätt. Vänd dig till Fa. Lehners produktspecia-
lister om du är osäker på något.
Den pneumatiska granulatdoseraren får endast användas för det ändamål den är avsedd för.

1.6 Möjlig felanvändning
Vento® får endast användas för specifika tillåtna utsäden och gödselmedel.
Vento® får endast användas på specifika tillåtna dragfordon med tillräckligt axeltryck och ett elektriskt system på
minst 12–15 volt och 25 A belastningsförmåga.

1.7 Leveransomfattning
- Vento® består av följande komponenter:

• Pneumatisk granulatdoserare med luftblåsare och fröbehållare monterad på en universalhållare

• Kontrollpanel med batterikabel

• 25 m slang

• 8 baffelplåtar (fullständigt monteringsfärdiga)

• 8 slangsocklar

Tillbehör kan väljas till

• Hjulsensor

• GPS-sensor
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• VGM sensor/magnet

• Y-kabel för hastighetssignal via 7-poligt uttag, samt för VGM sensor/magnet

• Y-kabel AccoSat för hastighetssignal via GPS-mottagare, samt för VGM sensor/magnet

Vid tidpunkten för tillverkningen fanns det ingen känd negativ inverkan från utsäde eller gödselmedel på så-/göd-
selspridarens material.

1.8 Garanti
Förutsatt att anordningen används på ett ändamålsenligt sätt garanterar Fa. LEHNER Agrar GmbH så-/gödselspri-
daren i 24 månader.

Se upp!
Risk för kortslutning!
Används defekta kontakter och kablar, eller kontakter och kablar med fel dimensioner, kan det
leda till att anordningen inte fungerar som den ska. Använd endast originalkablar och -kontak-
ter, eller kablar och kontakter som godkänts av tillverkaren.

Garantireparationer ska avtalas med Fa. LEHNER Agrar GmbH innan anordningen tas i drift.
Har kunden ändrat på kablar och kontakter tar vi ut en extra avgift vid komponentbyte.
Reservdelar som skickas tillbaka skickas fraktfritt.
Har ändringar gjorts på kablar eller anslutningsdon utan tillåtelse upphör garantin helt att gälla.
Tillverkarens garanti täcker inte igenrostade lager.
Motorer får inte öppnas eller plockas isär.
Efter mottagande:
Kontrollera att varan vid mottagandet är oskadd och fullständig.
Skulle skador ha uppkommit under transporten ska tillverkaren informeras om detta inom 24 timmar!

1.9 Tekniska data Vento®

Vento®

120 liters behållare
Vento®

230 liters behållare

Längd [mm] 527 570

Bredd [mm] 919 947

Höjd [mm] 1009 1199

Tomvikt [kg] 60,5 67

Ströbredd [m] ≤ 6 ≤ 6

1.10 Funktionsbeskrivning
- Vento® är en pneumatisk granulatdoserare för lantbruk som sprider utsäde och gödselmedel i granulatform.
Den exakta doseringen sker via en hastighetsstyrd rotorcellmatare. Det går att dosera automatiskt via en hjulsensor
eller GPS-mottagare. Så-/gödselspridaren har en omrörare för tröga strömedel. Strömedlet sprids ut med hjälp av
en luftström genom 8 slangar.
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2 Montering och idrifttagning

Varning!
Risk för skador på grund av att anordningen inte sitter fast ordenligt
En så-/gödselspridare eller behållare som välter kan leda till klämskador eller andra ska-
dor.

• Så-/gödselspridaren får endast monteras på ett dragfordon med tillräcklig lastförmåga.

• Innan anordningen tas i drift ska det säkerställas att maskinen, ströbehållaren och behållarlocket sit-
ter fast som de ska.

2.1 Montering
Som standard levereras Vento® monterad på en univer-
salhållare. Monteringsproceduren är beroende av drag-
fordonet som anordningen ska sitta på och måste an-
passas efter fordonets förutsättningar.
Före idrifttagningen måste det säkerställas att så-/göd-
selspridaren sitter ordentligt fast på universalhållaren.
Anordningen måste fästas med låsskruvarna (1). Byts
skruvarna ut ska M10 skruvar med minst hållfasthets-
klass 8.8 användas och fästas med självlåsande mutt-
rar.
Anordningen kan även monteras med hjälp av en U-by-
gel (2) på ett fyrkantsrör med mått på mellan 80 x 80
mm–120x120 mm.

2.2 Montera slangarna

Anvisning
Slangarna ska placeras nedåt med så få och stora krökningar som möjligt.
Placeras inte slangarna på rätt sätt kan det leda till att det blir stopp i dem.
Använd bara rena slangsocklar till utloppet.

Montera slangarna

1. Skruva på slangsockeln (2) på slangen.

2. Skjut in slangsockeln (2) i utloppet (1) tills den sitter
rätt.

3. Placera ut slangarna och kapa dem i lämplig längd.

4. Skär rakt.

5. Fäst baffelplåten (3) på slangen med en slangkläm-
ma.
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2.3 Elektrisk anslutning

Se upp!
Risk för kortslutning och skador under arbeten på batteriet och den elektriska utrust-
ningen!
Elchocker kan leda till kramper, förmaksflimmer, hjärtstillestånd och brännskador på in-
re organ. Risk för brännskador på grund av ljusbågar vid kortslutningar.

• Batteriet ska skyddas mot skador och väta.

• Före några arbeten utförs på batteriet och den elektriska utrustningen ska strömtillförseln brytas.

• Använd lämpliga verktyg för att undvika kortslutningar.

• Se till att kabeln placeras på ett sätt så att den inte kan dras åt, krökas eller skavas, samt så att den
inte går över någon vass kant.

• När arbeten utförs på batteriet ska fordonstillverkarens anvisningar följas.

• Använd endast originalkablar eller kablar och kontakter som godkänts av tillverkaren.

• Blindlocket ska alltid fästas och låsas för att skydda elektriska anslutningar mot skador.

Anvisning
Så-/gödselspridaren kan få funktionsskador och andra skador om defekta eller feldimensionerade kablar
används. Ändringar på kablar eller anslutningsdon utan tillåtelse gör garantin automatiskt ogiltig.

Kostnader för ändringar som kunden på egen hand har gjort på kablar tillkommer vid reparationsarbeten. Använd
endast originalkablar eller kablar och kontakter som godkänts av tillverkaren. Rådgör med tillverkaren innan du gör
några ändringar på kablarna på egen hand. Förlänger man kablarna får man räkna med effektförlust. Är strömtillför-
seln dålig kan det hända att fläktvarvtalet inte uppnås. Dålig strömtillförsel kan även leda till kortare strömavbrott.

2.3.1 Tekniska data för elektrisk utrustning

Driftspänning 12–15 V

Säkring 25 A

Varvtalsområde 20–120 varv/min

Motorns strömuttag 8,5 A

Drifttemperatur 10–+50 °C

Förvaringstemperatur -10–+50 °C

Batterikabel minst 6 mm²

2.3.2 Montera kontrollpanelen

1. Montera hållaren till kontrollpanel i fordonets förarhytt.

2. Anslut kontrollpanelens kabel till den medföljande batterikabelns (1) 3-poliga uttag.

Fäst förbindelsen (2) till batteriets minuspol (inte till karossen).
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Fäst förbindelsen (3) med säkringen (4) till batteriets pluspol. Lägg kabeländen med uttaget i dragfordonet.

3. Anslut styrkabeln från så-/gödselspridaren till kontrollpanelens flerpoliga uttag.

Anvisning
För att säkerställa en optimal strömförsörjning måste den batterikabeln som följer med
leveransen användas.

Så-/gödselspridaren är nu klar att användas.

2.4 Fylla på Vento®

Varning!
Används så-/gödselspridaren med öppen behållare finns det risk för att man kan skada 
sig på grund av strömedel som virvlar runt och roterande maskindelar. Detta kan leda 
till ögonskador och klämskador.

• Så-/gödselspridaren får endast användas med stängd behållare.

• Fläkten ska alltid stängas av först innan behållaren öppnas.

Varning!
Skaderisk!

• Under alla arbeten ska lämpliga arbets- och skyddskläder bäras.

• Följ gödselmedelstillverkarens föreskrifter.

Anvisning
Databladet för gödselmedlet som används ska placeras på så-/gödselspridaren så att det är väl synligt.

Anvisning
Se till att det inte har kommit in några främmande föremål (t.ex. förpackningsmaterial) i behållaren så att
driftstörningar kan undvikas.
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Se till att behållaren på Vento® är ordentligt fastskruvad före användning. Kontrollera även de fyra verktygslösa
skruvarna (1) .

Fyllning

1. Se till att så-/gödselspridaren och fläkten är avstäng-
da.

2. Lossa spänngummibanden (2) på behållaren och ta
av locket (3) och fyll på så-/gödselspridaren.

3. Se till att de rätta cellhjulen enligt spridnings tabellen 
är monterade, samt att ett avlastningstak på omröra-
ren är monterat.

4. Fyll på spridningsmedel, se till att det inte finns 
några främmande föremål eller smuts i behållaren.

5. Innan behållaren stängs ska du se till att tätning-
en mellan behållaren och locket sluter tätt runt
om.

6. Stäng behållaren med hjälp av de fyra spänngummi-
banden (2) så att den är tät.

Varning!
Påfyllning på fel sätt kan leda till feldosering.

• För att undvika feldosering måste behållarens lock vara stängt under drift.
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3 Manövrering

3.1 Reglage på kontrollpanelen
Reglage

1 På-/Av-knapp
2 Display
3 Starta/stanna så-/gödselspridaren

Den gröna indikeringslampan lyser: Rotorcellmata-
rens drivmotor är igång
Den gröna indikeringslampan blinkar: väntar på sig-
nalen från det elektroniska länkagestyrningssyste-
met (ELC) och/eller hastighet
Den gula indikeringslampan lyser: Rotorcellmata-
rens drivmotor är avstängd

4 Valknapp för menynavigering i programmet
5 + och - knapp för varvtalsändring av rotorcellmata-

ren, samt för navigering bland de olika menyfunk-
tionerna

10 Slå på och av automatisk dosering
11 Fläktvarvtal

Anslutningar

6 Hjulsensorns kontakt
7 Styrkabel från så-/gödselspridaren
8 Batterikabel 6 mm²
9 Kontakt för ELC-magnetsensor eller 7-polig anslut-

ning, GPS, Y-kabel

3.2 Slå på/av

När kontrollpanelen slås på visas hårdvaru- och programvaruversionerna snabbt.

Tryck på knappen.
Indikeringslampan lyser ovanför knappen: Så-/gödselspridaren är klar att
användas och ligger i läget automatisk dosering.
Fläkten är igång, såvida en utblåsningseffekt på minst 20 % har ställts in.

3.3 Visning på displayen

Automatisk dosering
1. Vald spridningstabell

2. Arbetsbredd

3. Doseringsmängd i kg/ha
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Byt med hjälp av AUTO-knappen

M ll CM v v/m
V

Manuell drift
1. Manuellt driftläge

2. Rotorcellmatarens aktuella varvtal

3. Dosering AV: Rotorcellmatarens drivmotor är av-
stängd

Dosering PÅ: Rotorcellmatarens drivmotor är igång

3.4 Allmänna inställningsalternativ och visningar
Med det här reglaget kan du göra följande inställningar:

• Språk

• Visa produktlistor och ta bort produkter

• Mängdanpassning

• Justera hjulsensorn

• Ställa in ELC-signal

• Ange kalibreringsvärden

• Lägga till produkt

3.4.1 Språk
Stänga av så-/gödselspridaren.

Tryck in knapparna +och - samtidigt som du trycker på På-/Av-
knappen.
Håll inne alla tre knapparna i ca 3 sek.

åk
v n k

Tryck på knappen för att ställa in språk.
åk
v n k

Gå ur menyn med hjälp av På-/Av-knappen.

3.4.2 Visa produktlistor och ta bort produkter
Stänga av så-/gödselspridaren.

Tryck in knapparna +och - samtidigt som du trycker på På-/Av-
knappen.
Håll inne alla tre knapparna i ca 3 sek.

åk
v n k
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Tryck på valknappen för att gå till produktlistan.
V

dd

Tryck på + knappen för att bläddra i listan.
g v v

Tryck på valknappen igen för att ta bort produkter.
Ta o o

dd a

Tryck på + knappen för att bläddra i listan.
Ta o o

dd a

Tryck på - för att ta bort den visade produkten. Produkt 1 kan
inte tas bort!

Ta o o
dd a

Gå ur menyn med hjälp av På-/Av-knappen.

3.4.3 Ändra inställningar
Doseringsmängd, arbetsbredd och produkt kan ställas in direkt. Det går bara att byta produkt om flera produkter har
lagts till. "Produkt 1" har lagts till på fabriken. För att lägga till nya produkter, se Innehållsförteckning 3.4.8, "Ströta-
beller och kalibreringsprocess".

Tryck på valknappen. Det valda värdet blinkar och kan ändras. För att gå
till nästa position eller tillbaka till driftläge, tryck på valknappen igen.

Genom att trycka på knappen +/- kan du byta mellan de tillagda produkter-
na och ändra värdena.

3.4.4 Mängdanpassning (endast i automatiskt läge)
Var uppmärksam på att den här punkten endast går att utföra i automatiskt driftläge.
Spridningsvärdet som är lagrat i spridningstabellen kan ändras för en kort period. Ändringen sparas inte efter att 
så-/gödselspri-daren har stängts av.
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Tryck på knappen Automatisk dosering i ca 6 sekunder.
ä d i

Tryck på + för att öka spridningsvärdet till upp till 
50 %. 
Tryck på - för att minska spridningsvärdet till upp 
till 50 %.

Gå tillbaka till driftläget med hjälp av knappen Automatisk dosering.

3.4.5 ELC-funktionen
När dragfordonets hydrauliska länkagesystem lyfts upp stannas så-/gödselspridaren automatiskt. Så-/gödselsprida-
ren kan när som helst stannas manuellt med hjälp av kontrollpanelen.
Signalen kan tas upp med hjälp av ett 7-poligt uttag eller en sensorsignal.

7-poligt uttag
1. Anslut kontrollpanelens kabel till dragfordonets 7-

poliga signaluttag.

2. Ställ in så-/gödselspridarens ELC-signal efter om
dragfordonet avger signalen vid lyftning eller sänk-
ning.

Sensorsignal

Anvisning
Se till att sensorernas kontaktytor (1) bara befinner sig på vänster och höger sida.
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1. Fäst sensorn i dragstångens kopplingsområde.

2. Fäst magneten på dragstången.

3. Ställ in sensorns och magnetens positioner. Avståndet får max vara 8 mm.

Hydrauliskt underlänkagesystem:
Sensorn får inte befinna sig i magnetens detekteringsområde. Doseringen stannar (se ELC-inställningen: High-Aktiv
resp. Low-Aktiv).
Hydrauliskt överlänkagesystem:
Sensorn måste fästas i magnetens detekteringsområde. När hydraulsystemet lyfts får sensorn inte lämna magne-
tens detekteringsområde då doseringen annars startas igen.

3.4.6 Ställa in det elektroniska länkagestyrningssystemet (ELC)
Så-/gödselspridaren har utrustats med en ELC-signalkommunikation (kontakt) på fabriken. Signalen tas upp från
dragfordonets 7-poliga ELC-uttag eller sensorerna som sitter på dragstången (montering av magnet med sensor på
dragstången - Alternativ).
Beroende på dragfordonet avges signalen antingen vid lyftning eller vid sänkning. Kontrollera så att ELC-signalen är
rätt inställd och justera den om det behövs.

Tryck på knappen Automatisk dosering i ca 6 sekunder.
ä d i

Tryck på valknappen två gånger.
u t jul

Tryck på knappen för att ställa in ELC-signalen.
ELC-signal för lyftning: Visningen på displayen är High Aktiv
ELC-signal för sänkning: Visningen på displayen är Low Aktiv

LC-s

Gå tillbaka till driftläget med hjälp av knappen Automatisk dose-
ring.

Tryck på knappen Automatisk dosering i ca 6 sekunder.

Tryck på valknappen tre gånger.

Tryck på valknappen för att visa inställningen för ELC-signalens
hastighetsgivare. Justera hastighetssignalen med knapparna
+/- .
Fabriksinställning: 130 1/m

LC
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Gå tillbaka till driftläget med hjälp av knappen Automatisk dose-
ring.

3.4.7 Justera hjulsensorn
För att justera hjulsensorn måste du köra en sträcka på exakt 100 m.

Tryck på knappen Automatisk dosering i ca 6 sekunder.
ä d i

Tryck på valknappen en gång. Bekräfta med knappen + .
u t jul

Tryck på knappen + och kalibreringen startas.
Efter att du har kört 100 m, tryck på knappen - och kalibreringen stannar.

K l b e ngss ä k

Tryck på knappen + för att spara värdet.
a at

Gå tillbaka till driftläget med hjälp av knappen Automatisk dosering eller
hj

Skulle både en ELC-signal och en hjulsensorsignal avges prioriteras hjulsensorsignalen. 

3.4.8 Spridningstabeller och kalibreringsprocess

Kalibreringsprocess
1. Alla slangar på så-/gödselspridaren ska tas av.

2. Ställ uppsamlingsbehållaren under utloppet.

3. Starta kalibreringsprocessen:

Tryck på valknappen snabbt två gånger på en sekund.
Tryck sedan en gång till på valknappen.

k li i g

Tryck på knappen + .
Så-/gödselspridaren startar kalibreringsprocessen. Kalibreringsprocessen
avslutas när så-/gödselspridaren stannar och en viktangivelse visas på dis-
playen.

Kali a

4. Väg det kalibrerade spridningsmedlet och ange dess vikt:
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Ange det uppmätta värdet med knappen +/- och bekräfta med
valknappen.

A v

Tryck på knappen + för att spara värdet.
a a

5. Välj produktnamn/strötabell eller lägg till ny:

Tryck på knappen + för att spara det angivna värdet i 
spridningstabellen "Produkt 1".

Tryck på knappen - för att spara det angivna värdet med ett nytt 
produktnamn.

Välj bokstäverna eller siffrorna med knappen +/- och bekräfta
med valknappen.

ytt n n

Tryck på valknappen två gånger för att spara namnet i ströta-
bellen.
Programmet går sedan automatiskt tillbaka till driftläget.

3.5 Automatisk dosering
Med automatisk dosering beräknas cellhjulets varvtal utifrån följande värden:

• Hastighet

• Doseringsmängd

• Arbetsbredd

• Spridningsmedlets kalibreringsvärde

Kalibreringsvärdet kan läggas in i spridtabell, se Innehållsförteckning 3.4.8, "spridtabeller och kalibreringsprocess". 
Doseringsmängd, arbetsbredd och produkt kan ställas in direkt, se Innehållsförteckning 3.4.3, "Ändra inställningar".

Display vid automatisk dosering:
På displayen visas följande:

• Produktnamn (använd strötabell)

• Avståndet mellan växt- resp. såraderna

• Doseringsmängd

Starta automatisk dosering:

Varning!
Skaderisk!
Se till att inga människor eller djur befinner sig i faroområdet under drift.
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Den automatiska doseringen kan endast startas när en hastighetssignal och en länkagesignal anges, se
Innehållsförteckning 3.10, "Felmeddelande".

Tryck på knappen.
Doseringen startar när hastigheten överstiger 2 km/h och det hydrauliska
systemet är nedsänkt. CM va v in

Den gröna indikeringslampan lyser. Cellhjulens drivmotor är igång.
På displayen visas följande:

• Produktnamn (använd spridningstabell)

• Cellhjulens varvtal

• Körhastigheten

Hörs ett signalljud har doseringen startats på rätt sätt. Hörs tre signalljud har doseringen inte startat.
Har ingen hastighets- eller länkagesignal avgetts blinkar den gröna indikeringslampan.

Stanna automatisk dosering:

Spridmedel spridningen kan när som helst stannas med hjälp av knappen.

Doseringen stannas automatiskt när det hydrauliska systemet lyfts eller om hastigheten sjunker under 1,5 km/h. Av-
ges de båda signalerna på nytt startas strömedelsspridningen nytt.

Efter ett automatiskt avbrott måste knappen tryckas ner igen för att starta doseringen igen.

3.6 Ställa in fläkten

Med vridratten kan fläktens effekt ställas in efter produkt och doseringsmängd för en optimal pro-
duktion.

Anvisning
En hög utblåsningseffekt höjer energiförbrukningen.
Med utblåsningseffekten kan sidospridningen varieras.

3.7 Ändra inställningar
Doseringsmängd, arbetsbredd och produkt kan ställas in direkt. Det går bara att byta produkt om flera produkter har 
lagts till. "Produkt 1" har lagts till på fabriken. För att lägga till nya produkter, se Innehållsförteckning 3.4.8, "Sprid-
tabeller och kalibreringsprocess".

Tryck på valknappen. Det valda värdet blinkar och kan ändras. För att gå
till nästa position eller tillbaka till driftläge, tryck på valknappen igen.
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Genom att trycka på knappen +/- kan du byta mellan de tillagda produkter-
na och ändra värdena.

3.8 Manuell drift
I manuellt driftläge ställs cellhjulets varvtal in manuellt.

Ställa in
Tryck på knappen Automatisk dosering.
Driftläget byter från automatisk dosering till manuell drift.

Display vid manuell drift
På displayen visas följande:

• Manuell drift: Manuellt driftläge

• Cellhjulets varvtal i varv/min

• Dosering AV: Rotorcellmatarens drivmotor är avstängd

Starta doseringen
Den manuella driften kan utföras med eller utan elektroniskt länkagestyrningssystem (ELC).

Manuell drift utan ELC

Ställ in varvtalet
Genom att trycka på knappen +/- kan varvtalet ändras.

Varning!
Skaderisk!
Se till att inga människor eller djur befinner sig i faroområdet under drift.

Tryck på knappen.
Den gröna indikeringslampan lyser.
Rotorcellmatarens drivmotor är igång.
På displayen visas följande:

• Manuell drift: Manuellt driftläge

• Cellhjulets varvtal i varv/min

• Dosering PÅ: Drivmotor

Rotorcellmataren är igång.

M ll ft CM v v/m

PÅ



Manövrering

Vento® 1.0 21 / 52

Stanna doseringen
Tryck på knappen.
Den gula indikeringslampan lyser:
Drivmotorn stannar.

M ll ft CM v v/m

V

Manuell drift med ELC
Med ELC-signal från dragfordonet eller med signalen från länkagesensorn (se Innehållsförteckning 3.4.5, "ELC-
funktionen") stannar så-/gödselspridaren automatiskt när hydraulsystemet lyfts.
Sänks hydraulsystemet ned startar doseringen automatiskt.

Strömedelsspridningen kan när som helst stannas med hjälp av knappen.

3.9 Resttömning

Se upp!
Miljöfara på grund av felaktig hantering av gödselmedel!
Följ nationella föreskrifter och nationell lagstiftning.
Se till att inget gödselmedel spills ut.
Följ gödselmedelstillverkarens anvisningar för hantering, lagring och bortskaffning av gödsel-
medel.

Anvisning
För att undvika skador på egendom ska så-/gödselspridaren efter avslutat arbete alltid tömmas helt på
rester.

När så-/gödselspridaren efter en okulär besiktning anses vara tömd får man ändå räkna med ytterligare en rest-
mängd på ca 2 liter i så-/gödselspridaren. Mängden granulat som är kvar måste samlas upp från behållaren. Större
mängder ska tömmas ut genom resttömningsöppningen.

Resttömning av mindre mängder:

Tryck på valknappen två gånger på 1 sekund.
Vill du s öm i g

Tryck på knappen + för att starta resttömningen.
Under resttömningen kan proceduren avbrytas med hjälp av knappen + .
Gå tillbaka till driftläget med knappen - eller knappen Auto.

Vill du s a öm i g



Manövrering

22 / 52 1.0 Vento®

3.10 Felmeddelande

Meddelande på displayen: Förklaring:

xE = Den 7-poliga kontakten sitter inte i kontrollpanelen.

↓E =
↑

Den 7-poliga kontakten sitter i kontrollpanelen men det avges ing-
en hastighetssignal.
Pil nedåt = Det hydrauliska systemet har sänkts ned.
Pil uppåt= Det hydrauliska systemet har lyfts upp.

O =

O roterande= betyder att hastigheten är för låg (lägre än 1,5 km/
h).
O roterande och blinkande = hastigheten är korrekt (högre än
1,5 km/h).

xR =

x = länkagesystemets magnetsensor är inte ansluten till kontrollpa-
nelen.
R = hjulsensorn är inte ansluten till kontrollpanelen eller hjulsen-
sorn är ansluten men avger ingen signal.

xO =

x = länkagesystemets magnetsensor är inte ansluten till kontrollpa-
nelen.
O roterande= ingen signal avges från hjulsensorn eller hastighe-
ten är för låg (lägre än 1,5 km/h).

3.11 Felavhjälpning

Fel Möjlig orsak Åtgärd

Doseringsmängden är för hög/låg Felaktiga inställningar Gör ett kalibreringstest, ange det 
korrekta värdet och bekräfta, se 
Innehållsförteckning 3.4.8,spridta-
beller och kalibreringsprocess".

Dåligt flöde, doseringsmängden är
för låg eller cellhjulsaxeln roterar in-
te

Spridningsmedlet är nedsmutsat 
eller har klumpat sig, främmande 
föremål i spridmedelsbehållaren 
(t.ex. för-packningsmaterial)

Kontrollera strömedlet (ta ett 
prov från tömningsluckan, se 
Innehållsförteckning 4.2,spridme-
delsbehållare").
Använd inte nedsmutsat strömedel
eller strömedel med klumpar.
Kontrollera behållaren och cell-
hjulsaxeln efter nedsmutsning
och rengör om det behövs, se
Innehållsförteckning 4.3, "Cellhjul-
saxel".

Behållaren, cellhjulen eller borstar-
na är kraftigt nedsmutsade

Kontrollera behållaren, cellhjulen
eller borstarna efter nedsmuts-
ning och rengör om det behövs, se
Innehållsförteckning 4, "Underhåll
och rengöring".

Cellhjulsaxeln roterar inte

Slitage på drivremmen Kontrollera drivremmen och
byt ut dem om det behövs, se
Innehållsförteckning 4.4, "Drivrem".
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Fel Möjlig orsak Åtgärd

På grund av stora skillnader i de
olika slangarnas längder är inte
luftströmmen tillräckligt stark i den
tilltäppta slangen

Montera slangen längst till vänster.
Rådgör om problemet med produkt-
specialisterna och överväg eventu-
ellt en inbyggnad av en specialan-
passad flödeskontroll i styrningen av
luftströmmen.

Vissa slangar har täppts igen

En slang ligger i en för skarp krök-
ning

Placera slangarna i så stora böjar
som möjligt så att de inte blir för
skarpt krökta.

Fläkten fungerar inte Stark nedsmutsning leder till att
fläkten blockeras

Torka rent fläkten, se
Innehållsförteckning 4.6, "Fläkt".

Slanghylsan hålls inte kvar eller
klickar inte i

En tryckelement i utloppet är ned-
smutsat

Byt ut tryckelementet om det be-
hövs.

Avståndet mellan sensorn och hjul-
muttern är för stort

Kontrollera avståndet och justera
om det behövs. Avståndet ska vara
mindre eller lika med 4 mm.

Kontaktproblem Kontrollera anslutningen mellan hjul-
sensorn och kontrollpanelen.
Kontrollera kabeln.

Ingen signal från hjulsensorn

Kontrollera mätpunkterna.

Avståndet mellan sensorn och
magneten är för stort

Kontrollera avståndet och justera
om det behövs. Avståndet ska vara
mindre eller lika med 8 mm.

Sensorn har inte monterats i rätt
riktning

Kontrollera sensorns riktning.

Ingen signal från länkagesystemets
hjulsensor

Kontrollera kabeln.
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4 Underhåll och rengöring

Varning!
Skaderisk vid underhållsarbeten.
Risk för klämskador på grund av oavsiktliga maskinrörelser eller kortslutning föreligger.

• Före service-, reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten genomförs ska strömtillförseln brytas.

• Under alla arbeten ska lämpliga arbets- och skyddskläder bäras.

Se upp!
Skaderisk på grund av hög utblåsningseffekt.
Hår eller lösa föremål kan fastna i fläkten.

• Håll området framför insugningsområdet fritt från lösa föremål.

• Sätt upp långt hår.

Anvisning
Torka rent behållaren, cellhjulsaxeln, omröraren och fläkten!
Så-/gödselspridaren får aldrig rengöras med högtryck eller starka rengöringsmedel med hög syrahalt.
Använd inga fetter eller oljor. Följ tillverkarens angivelser.

4.1 Underhållsplan

Underhållsåtgärd Intervall Anmärkning

Kalibreringstest i början av en säsong eller efter ett
produktbyte

se 3.4.8 "Spridningstabeller och 
kalibreringsprocess"

Kontrollera cellhjulsaxeln efter ned-
smutsning och slitage

efter 20 drifttimmar och i slutet av
säsongen

Rengöra eller byt ut cellhjulen, se
4.3 "Cellhjulsaxel"

Kontrollera borstarna efter ned-
smutsning och slitage och rengör
eller byt ut dem om det behövs

efter varje produktbyte se 4.5 "Borstar"

Rengör behållaren och omröraren efter varje säsong eller efter ett
produktbyte

se 4.2 "Spridningsmedelsbehållare"

Kontrollera tätningen mellan behål-
laren och så-/gödselspridaren

vid nedmontering och utbyte av be-
hållaren
samt efter säsongens slut

Okulär besiktning: Tätningen mås-
te ligga tätt hela vägen runt, se 4.2 
"Spridningsmedelsbehållare"

Kontrollera drivremmen efter sli-
tage

efter 100 drifttimmar eller en gång i
månaden, samt i slutet av säsong-
en

se 4.4 "Drivrem"

Kontrollera alla filtertätningar efter
slitage

efter 100 drifttimmar eller en gång i
månaden, samt i slutet av säsong-
en
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4.2 Fröbehållare

Anvisning
Torka rent behållaren, cellhjulsaxeln, omröraren och fläkten!
Så-/gödselspridaren får aldrig rengöras med högtryck eller starka rengöringsmedel med hög syrahalt.
Använd inga fetter eller oljor. Följ tillverkarens angivelser.

Rengör behållaren
Rengör behållaren och så-/gödselspridaren. Behållaren kan nästan tömmas fullständigt genom resttömningen, se
3.9 "Resttömning". Vid större mängder strömedel eller driftstörningar kan behållaren även tömmas genom luckan,
se Tömning av behållaren genom resttömningsluckan. Alla rester efter rengöringen av så-/gödselspridaren måste
samlas upp och bortskaffas enligt de nationella gällande föreskrifterna.

Varning!
Skaderisk vid underhållsarbeten.
Risk för klämskador på grund av oavsiktliga maskinrörelser eller kortslutning föreligger.

• Före service-, reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten genomförs ska strömtillförseln brytas.

• Under alla arbeten ska lämpliga arbets- och skyddskläder bäras.

1. Töm behållaren om det behövs, se tömning av behållaren.

2. Nedmontering och rengöring av omröraren, se rengöring av omröraren.

3. Torka av behållaren, omröraren och så-/gödselspridaren eller om nödvändigt, rengör med fuktig trasa och ett
lämpligt rengöringsmedel.

4. Montera ihop så-/gödselspridaren igen.

Tömning av behållaren genom resttömnings-
luckan
Behållaren kan tömmas genom luckan (1).

1. Stäng av Vento®.

2. Ställ en uppsamlingsbehållare under luckan (1) .
3. Lossa de verktygslösa skruvarna (2) och öppna luc-

kan.

4. Stäng luckan (1) igen efter tömningen.

Varning!
Skaderisk vid underhållsarbeten.
Risk för klämskador på grund av oavsiktliga maskinrörelser eller kortslutning föreligger.

• Före service-, reparations-, underhålls- och rengöringsarbeten genomförs ska strömtillförseln brytas.

• Under alla arbeten ska lämpliga arbets- och skyddskläder bäras.
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Rengör omröraren
1. Lossa de 6 skruvarna (1) .
2. Ta ur omröraren (2) .
3. Rengör omröraren (2) och kontrollera efter slitage.

4. Skjut på spåret på tappen (pil 3) när du monterar
ihop omröraren igen.

5. Fäst omröraren igen med de 6 skruvarna (1) .

Nedmontera/montera behållaren
1. Lossa de fyra skruvarna (1) på fläkten och drivsidan.

2. Ta av behållaren och rengör eller byt ut den om det
behövs.

3. Kontrollera tätningen mellan så-/gödselspridaren
och behållaren innan monteringen. Tätningen måste
ligga tätt hela vägen runt.

4. Fäst behållaren med de fyra skruvarna (1).

4.3 Cellhjulsaxel

Anvisning
Ibland behövs det särskilda cellhjul för särskilda spridningsmedel. Det rekommenderas att man har 
färdigmonterade axlar för varje cellhjulsstorlek nära till hands så att man alltid kan byta hela axeln om det 
behövs.
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Montera ned cellhjulsaxeln
1. Tryck in axelns rundbricka (1)  , vrid den till höger

och ta av den.

2. Dra ur axeln (2) . Om det inte går, använd det med-
följande verktyget.

Rengöra cellhjulen
• Dra av cellhjulen från axeln och rengör dem. Kontrollera delarna efter skador och slitage och byt ut dem om det

behövs.

• Märk delarna efter den ordningsföljd du monterar isär axeln och montera ihop axeln igen i omvänd ordnings-
följd. Se till att cellhjulen inte monteras i rak följd vid monteringen.

• För montering av cellhjulsaxeln, se:

6.6.4 "Reservdel cellhjulsaxel grön, 1 x 2,5 ccm"
6.6.5 "Reservdel cellhjulsaxel grön, 2 x 2,5 ccm"
6.6.6 "Reservdel cellhjulsaxel blå, 1 x 5,0 ccm"
6.6.7 "Reservdel cellhjulsaxel blå, 2 x 5,0 ccm"
6.6.8 "Reservdel cellhjulsaxel röd, 1 x 10 ccm"
6.6.9 "Reservdel cellhjulsaxel röd, 2 x 10 ccm"

Montera cellhjulsaxeln
1. Stick in axeln i inloppet till ändstoppet.

Skulle det gå trögt (t.ex. på grund av att cellhjulsaxeln är ny) kan man hjälpa till genom lätta vridrörelser med
hjälp av det medföljande verktyget.

2. Sätt på locket och lås fast det genom att vrida det åt vänster.

4.4 Drivrem
Kontrollera och byt vid behov ut drivremmen en gång i
månaden, efter 100 drifttimmar och efter varje säsong.
Kontrollera/byt ut drivremmen

1. Lossa de 4 skruvarna (1) .
2. Ta av motorn (2) helt.

3. Kontrollera drivremmen och byt ut dem om det be-
hövs

4. Montera tillbaka motorn (2) .
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4.5 Borstar
Kontrollera de två borstarna på axeln och cellhjulen efter nedsmutsning och slitage efter varje produktbyte. Rengör
borstarna och byt ut dem om det behövs.

Montera ned och på borstarna

1. Montera ned cellhjulsaxeln, se Montera ned cellhjul-
saxeln.

2. Lossa 2 skruvar och en huvmutter (1) och ta av hål-
laren (2) .

3. Montera isär motorn, se "Drivrem".

4. Hjälp borstarna (3 = vågiga fibrer 4 = glatta fibrer)
ut från drivsidan till fläktsidan genom att skjuta på li-
te med ett platt verktyg (t.ex. en platt 6-kantnyckel).

5. Dra ur borstarna (3 = vågiga fibrer 4 = glatta fib-
rer) rakt ut på fläktsidan.

6. Kontrollera borstarna och rengör eller byt ut dem om
det behövs.

7. Skjut in borstarna igen.

Observera: se till att de olika borstarna hamnar på
rätt plats!

8. Fäst hållaren igen med de 3 skruvarna (1) .
9. Montera ihop drivmotorn och cellhjulsaxeln igen.
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4.6 Fläkt

Se upp!
Skaderisk på grund av hög utblåsningseffekt.
Hår eller lösa föremål kan fastna i fläkten.

• Håll området framför insugningsområdet fritt från lösa föremål.

• Sätt upp långt hår.

Fläkten är underhållsfri.
Vid funktionsstörningar, kontrollera så att fläkten inte är tilltäppt på grund av nedsmutsning. Torka av fläkten och
kontrollera så att den fungerar som den ska.

Fläktkåpan med suggallret kan tas av vid rengöring ge-
nom att man lossar skruvarna. För att montera på kåpan
igen måste de självlåsande skruvarna bytas ut!
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5 Förvaring och avfallshantering

Förvaring
Innan så-/gödselspridaren sätts undan för förvaring ska den tömmas helt och rengöras, se 4.2 
"Spridningsmedelsbehållaren".
Spridaren ska torka och förvaras i skugga i -10 – 50°C.

Avfallshantering

Se upp!
Miljöfara på grund av felaktig hantering av gödselmedel!
Följ nationella föreskrifter och nationell lagstiftning.
Se till att inget gödselmedel spills ut.
Följ gödselmedelstillverkarens anvisningar för hantering, lagring och bortskaffning av gödsel-
medel.

Spridaren och växtskydds- och gödselmedel ska avfallshanteras enligt lokala föreskrifter och lagar.
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6 Bilaga

6.1 Identifiering
Spridarens serienummer sitter på baksidan till höger innanför ramen.
Notera serienumret i den här bruksanvisningen så att du har det nära till hands om du kontaktar oss.

6.2 Måttangivelser

Vento 8 rader med 120 liters behållare
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Vento 8 rader med 230 liters behållare

(Vi förbehåller oss rätten att utföra tekniska ändringar och ändra måtten.)
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6.3 Översikt över cellhjulsaxlarna

Cellhjulsaxel

1 x grön per slang (73316) 2 x grön per slang (73319)

1 x blå per slang (73317) 2 x blå per slang (73320)

1 x röd per slang (73318) 2 x röd per slang (73321)

6.4 Formler
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6.5 Spridningstabeller

Senap

Cellhjul per slangutgång
1 x grön

Cellhjul per slangutgång
2 x grön

Varvtal [varv/min] 1335,00 g kalibreringstest 2643,00 g kalibreringstest

5 66,75 g/min 132,15 g/min

10 133,50 g/min 264,30 g/min

20 267,00 g/min 528,60 g/min

30 400,50 g/min 792,90 g/min

40 534,00 g/min 1057,20 g/min

50 667,50 g/min 1321,50 g/min

60 801,00 g/min 1585,80 g/min

70 934,50 g/min 1850,10 g/min

80 1068,00 g/min 2114,40 g/min

90 1201,50 g/min 2378,70 g/min

100 1335,00 g/min 2643,00 g/min

110 1468,50 g/min 2907,30 g/min

120 1602,00 g/min 3171,60 g/min

Facelia

Cellhjul per slangutgång
1 x grön

Cellhjul per slangutgång
2 x grön

Varvtal [varv/min] 1384,00 g kalibreringstest 2718,00 g kalibreringstest

5 69,20 g/min 135,90 g/min

10 138,40 g/min 271,80 g/min

20 276,80 g/min 543,60 g/min

30 415,20 g/min 815,40 g/min

40 553,60 g/min 1087,20 g/min

50 692,00 g/min 1359,00 g/min

60 830,40 g/min 1630,80 g/min

70 968,80 g/min 1902,60 g/min

80 1107,20 g/min 2174,40 g/min

90 1245,60 g/min 2446,20 g/min

100 1384,00 g/min 2718,00 g/min

110 1522,40 g/min 2989,80 g/min

120 1660,80 g/min 3261,60 g/min



Bilaga

Vento® 1.0 35 / 52

Oljerättika

Cellhjul per slangutgång
1 x grön

Cellhjul per slangutgång
2 x grön

Varvtal [varv/min] 1186,00 g kalibreringstest 2316,00 g kalibreringstest

5 59,30 g/min 115,80 g/min

10 118,60 g/min 231,60 g/min

20 237,20 g/min 463,20 g/min

30 355,80 g/min 694,80 g/min

40 474,40 g/min 926,40 g/min

50 593,00 g/min 1158,00 g/min

60 711,60 g/min 1389,60 g/min

70 830,20 g/min 1621,20 g/min

80 948,80 g/min 1852,80 g/min

90 1067,40 g/min 2084,40 g/min

100 1186,00 g/min 2316,00 g/min

110 1304,60 g/min 2547,60 g/min

120 1423,20 g/min 2779,20 g/min

Mikrostar PZ

Cellhjul per slangutgång
1 x grön

Cellhjul per slangutgång
2 x grön

Varvtal [varv/min] 289,00 g kalibreringstest 598,00 g kalibreringstest

5 14,45 g/min 29,90 g/min

10 28,90 g/min 59,80 g/min

20 57,80 g/min 119,60 g/min

30 86,70 g/min 179,40 g/min

40 115,60 g/min 239,20 g/min

50 144,50 g/min 299,00 g/min

60 173,40 g/min 358,80 g/min

70 202,30 g/min 418,60 g/min

80 231,20 g/min 478,40 g/min

90 260,10 g/min 538,20 g/min

100 289,00 g/min 598,00 g/min

110 317,90 g/min 657,80 g/min

120 346,80 g/min 717,60 g/min
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Lusern

Cellhjul per slangutgång
1 x grön

Cellhjul per slangutgång
2 x grön

Varvtal [varv/min] 209,00 g kalibreringstest 418,00 g kalibreringstest

5 10,45 g/min 20,90 g/min

10 20,90 g/min 41,80 g/min

20 41,80 g/min 83,60 g/min

30 62,70 g/min 125,40 g/min

40 83,60 g/min 167,20 g/min

50 104,50 g/min 209,00 g/min

60 125,40 g/min 250,80 g/min

70 146,30 g/min 292,60 g/min

80 167,20 g/min 334,20 g/min

90 188,10 g/min 376,20 g/min

100 209,00 g/min 418,00 g/min

110 229,90 g/min 459,80 g/min

120 250,80 g/min 501,60 g/min

Engelskt rajgräs

Cellhjul per slangutgång
1 x blå

Cellhjul per slangutgång
2 x blå

Varvtal [varv/min] 1023,00 g kalibreringstest 2047,00 g kalibreringstest

5 51,15 g/min 102,35 g/min

10 102,30 g/min 204,70 g/min

20 204,60 g/min 409,40 g/min

30 306,90 g/min 614,10 g/min

40 409,20 g/min 818,80 g/min

50 511,50 g/min 1023,50 g/min

60 613,80 g/min 1228,20 g/min

70 716,10 g/min 1432,90 g/min

80 818,40 g/min 1637,60 g/min

90 920,70 g/min 1842,30 g/min

100 1023,00 g/min 2047,00 g/min

110 1125,30 g/min 2251,70 g/min

120 1227,60 g/min 2456,40 g/min
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Terra Life GOLD

Cellhjul per slangutgång
1 x röd

Cellhjul per slangutgång
2 x röd

Varvtal [varv/min] 653,00 g kalibreringstest 1305,00 g kalibreringstest

5 32,65 g/min 65,25 g/min

10 65,30 g/min 130,50 g/min

20 130,60 g/min 261,00 g/min

30 195,90 g/min 391,50 g/min

40 261,20 g/min 522,00 g/min

50 326,50 g/min 652,50 g/min

60 391,80 g/min 783,00 g/min

70 457,10 g/min 913,50 g/min

80 522,40 g/min 1044,00 g/min

90 587,70 g/min 1174,50 g/min

100 653,00 g/min 1305,00 g/min

110 718,30 g/min 1435,50 g/min

120 783,60 g/min 1566,00 g/min

Wolffs-blandning med solrosfrön

Cellhjul per slangutgång
1 x röd

Cellhjul per slangutgång
2 x röd

Varvtal [varv/min] 642,00 g kalibreringstest 1270,00 g kalibreringstest

5 32,10 g/min 63,50 g/min

10 64,20 g/min 127,00 g/min

20 128,40 g/min 254,00 g/min

30 192,60 g/min 381,00 g/min

40 256,80 g/min 508,00 g/min

50 321,00 g/min 635,00 g/min

60 385,20 g/min 762,00 g/min

70 449,40 g/min 889,00 g/min

80 513,60 g/min 1016,00 g/min

90 577,80 g/min 1143,00 g/min

100 642,00 g/min 1270,00 g/min

110 706,20 g/min 1397,00 g/min

120 770,40 g/min 1524,00 g/min
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Wolffs-blandning utan solrosfrön

Cellhjul per slangutgång
1 x röd

Cellhjul per slangutgång
2 x röd

Varvtal [varv/min] 576,00 g kalibreringstest 1155,00 g kalibreringstest

5 28,80 g/min 57,75 g/min

10 57,60 g/min 115,50 g/min

20 115,20 g/min 231,00 g/min

30 172,80 g/min 346,50 g/min

40 230,40 g/min 462,00 g/min

50 288,00 g/min 577,50 g/min

60 345,60 g/min 693,00 g/min

70 403,20 g/min 808,50 g/min

80 460,80 g/min 924,00 g/min

90 518,40 g/min 1039,50 g/min

100 576,00 g/min 1155,00 g/min

110 633,60 g/min 1270,50 g/min

120 691,20 g/min 1386,00 g/min

Havre

Cellhjul per slangutgång
2 x röd

Varvtal [varv/min] 516,00 g kalibreringstest

5 25,80 g/min

10 51,60 g/min

20 103,20 g/min

30 154,80 g/min

40 206,40 g/min

50 258,00 g/min

60 309,60 g/min

70 361,20 g/min

80 412,80 g/min

90 464,40 g/min

100 516,00 g/min

110 567,60 g/min

120 619,20 g/min
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6.6 Reservdelar och tillbehör

6.6.1 Reservdelar till Vento®

Vento® 8 rader

Komponentnummer Beskrivning

73323 Fläkt till Vento®

73326 Lagerenhet för omrörare bestående av 81842, 81762, 81867

81842 Lagerhus för omrörare

81762 DIN 625 SKF - SKF 6001-2RS1

81867 Filtring 35-15-3

81912 Glidbana för resttömning

81020 Stjärnskruvar 40 M6 x 14 resttömning

73316 Cellhjulsaxlar 1 x 2,5 ccm (alternativa cellhjulsaxlar 73317, 73318, 73319, 73320, 73321)

81913 Borste med vågiga fibrer

81914 Borste med glatta fibrer
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Vento® 8 rader

Komponentnummer Beskrivning

81872 Rundrem

81868 Filtring 37-25-5

81598 Slangsockel
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6.6.2 Reservdel behållare 120 liter

Komponentnummer Beskrivning

81764 120 liters behållare plåt

81765 Behållarlock för 120 liters behållare

81786 Spänngummiband 20 cm för Vento-behållare

81787 Knopp (svart) liksidig för Vento-behållare

81788 Knopp (svart) liksidig för Vento-lock

80116 Stjärnskruvar 50 mm M8 x 14 mm

80637 Tätningstejp (tätning mellan behållare och behållarspår)

80670 Kantskydd med beklädnad (tätning till behållare med behållarlock)
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6.6.3 Reservdel behållare 230 liter

Komponentnummer Beskrivning

81772 230 liters behållare Vento

81773 Behållarlock för 230 liters behållare

81786 Spänngummiband 20 cm för Vento-behållare

81787 Knopp (svart) liksidig för Vento-behållare

81788 Knopp (svart) liksidig för Vento-lock

80116 Stjärnskruvar 50 mm M8 x 14 mm

80637 Tätningstejp (tätning mellan behållare och behållarspår)

80670 Kantskydd med beklädnad (tätning till behållare med behållarlock)
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6.6.4 Reservdel cellhjulsaxel grön, 1 x 2,5 ccm

Position
Kom-
ponent-
nummer

Antal Beskrivning

73316 Cellhjulsaxel 1 x 2,5 ccm
Fullständigt monterad cellhjulsaxel, bestående av positionerna 1-23

1 81857 1 Cellhjulsaxel

2 1 Säkringsring DIN 471 - 25 x 1,2

3 81839 1 Cellhjulsaxel ändbricka

4 81859 1 Cellhjulsaxel filtringsspår motorsida

5 81870 1 Filtring 65-36-10-45°

6 81869 1 Filtring 65,2-40-10

7 81858 1 Cellhjulsaxel filtringsspår rundbricka

11 2 Sexkantsmutter DIN 439 - M18 x 1,5

12 1 Underläggsbricka DIN 125 - A 19

18 81644 15 Cellhjul 0 ccm

20 81638 8 Cellhjul 2,5 ccm

23 81791 2 Cellhjulsdistansbricka 7 mm
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6.6.5 Reservdel cellhjulsaxel grön, 2 x 2,5 ccm

Position
Kom-
ponent-
nummer

Antal Beskrivning

73319 Cellhjulsaxel 2 x 2,5 ccm
Fullständigt monterad cellhjulsaxel, bestående av positionerna 1-23

1 81857 1 Cellhjulsaxel

2 1 Säkringsring DIN 471 - 25 x 1,2

3 81839 1 Cellhjulsaxel ändbricka

4 81859 1 Cellhjulsaxel filtringsspår motorsida

5 81870 1 Filtring 65-36-10-45°

6 81869 1 Filtring 65,2-40-10

7 81858 1 Cellhjulsaxel filtringsspår rundbricka

11 2 Sexkantsmutter DIN 439 - M18 x 1,5

12 1 Underläggsbricka DIN 125 - A 19

18 81644 7 Cellhjul 0 ccm

20 81638 16 Cellhjul 2,5 ccm

23 81791 2 Cellhjulsdistansbricka 7 mm
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6.6.6 Reservdel cellhjulsaxel blå, 1 x 5,0 ccm

Objekt
Kom-
ponent-
nummer

Antal Beskrivning

73317 Cellhjulsaxel 1 x 5,0 ccm
Fullständigt monterad cellhjulsaxel, bestående av positionerna 1-24

1 81857 1 Cellhjulsaxel

2 1 Säkringsring DIN 471 - 25 x 1,2

3 81839 1 Cellhjulsaxel ändbricka

4 81859 1 Cellhjulsaxel filtringsspår motorsida

5 81870 1 Filtring 65-36-10-45°

6 81869 1 Filtring 65,2-40-10

7 81858 1 Cellhjulsaxel filtringsspår rundbricka

11 2 Sexkantsmutter DIN 439 - M18 x 1,5

12 1 Underläggsbricka DIN 125 - A 19

18 81644 15 Cellhjul 0 ccm

23 81791 2 Cellhjulsdistansbricka 7 mm

24 81639 8 Cellhjul 5,0 ccm
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6.6.7 Reservdel cellhjulsaxel blå, 2 x 5,0 ccm

Position
Kom-
ponent-
nummer

Antal Beskrivning

73320 Cellhjulsaxel 2 x 5,0 ccm
Fullständigt monterad cellhjulsaxel, bestående av positionerna 1-24

1 81857 1 Cellhjulsaxel

2 1 Säkringsring DIN 471 - 25 x 1,2

3 81839 1 Cellhjulsaxel ändbricka

4 81859 1 Cellhjulsaxel filtringsspår motorsida

5 81870 1 Filtring 65-36-10-45°

6 81869 1 Filtring 65,2-40-10

7 81858 1 Cellhjulsaxel filtringsspår rundbricka

11 2 Sexkantsmutter DIN 439 - M18 x 1,5

12 1 Underläggsbricka DIN 125 - A 19

18 81644 7 Cellhjul 0 ccm

23 81791 2 Cellhjulsdistansbricka 7 mm

24 81639 16 Cellhjul 5,0 ccm
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6.6.8 Reservdel cellhjulsaxel röd, 1 x 10 ccm

Objekt
Kom-
ponent-
nummer

Antal Beskrivning

73318 Cellhjulsaxel 1 x 10 ccm
Fullständigt monterad cellhjulsaxel, bestående av positionerna 1-23

1 81857 1 Cellhjulsaxel

2 1 Säkringsring DIN 471 - 25 x 1,2

3 81839 1 Cellhjulsaxel ändbricka

4 81859 1 Cellhjulsaxel filtringsspår motorsida

5 81870 1 Filtring 65-36-10-45°

6 81869 1 Filtring 65,2-40-10

7 81858 1 Cellhjulsaxel filtringsspår rundbricka

11 2 Sexkantsmutter DIN 439 - M18 x 1,5

12 1 Underläggsbricka DIN 125 - A 19

18 81644 15 Cellhjul 0 ccm

21 81640 8 Cellhjul 10 ccm

23 81791 2 Cellhjulsdistansbricka 7 mm
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6.6.9 Reservdel cellhjulsaxel röd, 2 x 10 ccm

Objekt Kompo-
nent Antal Beskrivning

73321 Cellhjulsaxel 2 x 10 ccm
Fullständigt monterad cellhjulsaxel, bestående av positionerna 1-23

1 81857 1 Cellhjulsaxel

2 1 Säkringsring DIN 471 - 25 x 1,2

3 81839 1 Cellhjulsaxel ändbricka

4 81859 1 Cellhjulsaxel filtringsspår motorsida

5 81870 1 Filtring 65-36-10-45°

6 81869 1 Filtring 65,2-40-10

7 81858 1 Cellhjulsaxel filtringsspår rundbricka

11 2 Sexkantsmutter DIN 439 - M18 x 1,5

12 1 Underläggsbricka DIN 125 - A 19

18 81644 7 Cellhjul 0 ccm

21 81640 16 Cellhjul 10 ccm

23 81791 2 Cellhjulsdistansbricka 7 mm
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6.6.10 Reservdel baffelplåt och universalhållare

Universalhållare

Objekt Kompo-
nent Antal Beskrivning

1 81874 1 Transport och förvaringsställ

3 81804 2 Komponent stopplatta

4 6 Sexkantsskruv DIN 4018 - M12 x 55

6 80410 4 U-bygel M12 x 50 galv. förzinkad

7 8 Underläggsbricka DIN 125 - 2 x 13

8 14 Sexkantsmutter DIN 934 - M12

9 12 Underläggsbricka DIN 125 - 2 x 13
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Baffelplåt

Objekt Kompo-
nent Antal Beskrivning

1 81824 1 Baffelplåt Vento basplåt

6 81727 4 Stauf - rörklämma strl. 5-38

7 4 Cylinderhuvudsskruv DIN 912 - M6 x 60

8 4 Sexkantsmutter DIN 985 - M6

9 4 Underläggsbricka DIN 125 - 1 x 6,4

12 81907 2 U-bygel för baffelplåt 40 x 40 M8 förzinkad

13 4 Underläggsbricka DIN 125 - A 8,4

15 4 Sexkantsmutter DIN 985 - M8

6.6.11 Tillbehör till Vento®

Artikelnr Beskrivning

73201 Hjulsensor

72141 Vorgewende Manager sensor/magnet

73210 Vorgewende Manager Y-kontakt (för sensor och hastighetssignal)

81603 GPS-mottagare för hastighetssignal

73328 Y-kabel AccoSat för hastighetssignal via GPS-mottagare, samt för VGM sensor/magnet
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